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Samenvatting 

De themabijeenkomst ‘Tieners laten meewerken’, een module van het opvoedprogramma 

Triple P, is onderzocht op effectiviteit. Hiervoor hebben vijf themabijeenkomsten 

plaatsgevonden in verschillende regio’s in Nederland. De participanten waren ouders die 

moeilijkheden ervaren met het tegendraadse gedrag van hun kinderen (11-17 jaar). Een groep 

van 80 ouders zijn op basis van loting ingedeeld bij de themabijeenkomst of bij een 

(wachtlijst)controle groep. Voorafgaand aan de themabijeenkomst en vier weken na de 

themabijeenkomst vond een meting plaats via een digitale vragenlijst. Er was geen 

aantoonbaar effect van de themabijeenkomst op disfunctionele opvoedingstijlen en geen 

aantoonbaar effect van de themabijeenkomst op de conflicten tussen ouders en adolescenten. 

Echter bij een groep ouders die ernstigere conflicten met hun adolescent hadden (binnen een 

klinische grenswaarde) was er een kleine significante afname in ouder-adolescent conflicten. 

Tenslotte was er een klein positief effect op het zelfvertrouwen van de ouder. Het 

zelfvertrouwen van de ouders in de experimentele groep was, zowel voor zelfvertrouwen in 

verschillende situaties als zelfvertrouwen in de omgang met het gedrag van de adolescent, 

significant vooruitgegaan ten opzichte van de ouders in de controle groep.  

 

 

Abstract 

The discussion group ‘Getting teenagers to cooperate’, a module of the Triple P parenting 

program, is evaluated on efficacy. Therefore five discussion groups have taken place in 

different regions in the Netherlands. The participants were parents who are experiencing 

difficulties with their adolescents’ (11-17 years) oppositional behaviour. A group of 80 

parents were randomly allocated to an experimental group and a (waitlist)control group. Prior 

to the discussion group and four weeks after the discussion group a measurement took place 

via a digital questionnaire. There was no significant effect demonstrated of the discussion 

group on parent-adolescent conflicts and there was no significant effect demonstrated of the 

discussion group on dysfunctional parenting styles. However, a group of parents with more 

severe conflicts with their adolescents (within a clinical range) revealed a small significant 

decrease in parent-adolescent conflicts. Finally, there was a small positive effect on the self-

efficacy of the parents. The self-efficacy of parents in the experimental group was 

significantly improved for both the self-efficacy in successful dealing with the adolescent in 

different situations as well as successful dealing with their adolescent' behaviour. 
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1. INLEIDING 

Veel ouders ervaren moeilijkheden met het gedrag van hun adolescenten. Ongeveer 18% van 

de Nederlandse jongeren in de leeftijd 11-16 jaar vertoont vormen van externaliserend 

probleemgedrag. Het gaat hierbij om gedragingen variërend van liegen en stelen tot agressief 

gedrag. Voor ongeveer 7% van deze groep jongeren geldt dat ze nog in een ‘niet-klinisch’ 

grensgebied vallen, bij de overige jongeren gaat het om ernstiger probleemgedrag (Ter Bogt, 

Van Dorsselaer, & Vollebergh, 2003; Van Dorsselaer, Zeijl, Van Den Eeckhout, Ter Bogt, & 

Volleberg, 2007). Tijdens de adolescentiefase nemen de conflicten tussen ouders en 

adolescenten toe. Ouders ervaren moeilijkheden met het ‘tegendraads’ gedrag van hun 

adolescent (Galambos & Almeida, 1992, Allison & Schultz, 2004; De Goede et al., 2009). 

Om te zorgen dat het gedrag van de adolescent niet verergert tot ernstig probleemgedrag 

(binnen een klinisch grensgebied) is het volgens Patterson (1982) noodzakelijk ouders met 

disfunctionele opvoedingsstijlen meer positieve opvoedvaardigheden aan te leren om met dit 

gedrag om te gaan.  

De Triple P themabijeenkomst ‘Tieners laten meewerken’ heeft als doel de positieve 

opvoedingsvaardigheden van ouders van kinderen in de adolescentiefase te vergroten en 

zodoende het conflictgedrag van de adolescenten te verminderen. Binnen dit onderzoek wordt 

de themabijeenkomst ‘Tieners laten meewerken’, voor ouders met kinderen in de 

adolescentiefase, onderzocht op effectiviteit. De themabijeenkomst is onderdeel van een 

nieuw ontwikkelde module van het programma voor opvoedingsondersteuning Triple P 

(Positief Pedagogisch Programma) bestaande uit in totaliteit vier themabijeenkomsten voor 

ouders met kinderen in de adolescentiefase.  

De themabijeenkomsten voor ouders van adolescenten zijn echter nog niet onderzocht. 

Alvorens deze module beschikbaar wordt moet de effectiviteit van de themabijeenkomsten 

worden aangetoond. Eerder zijn vier themabijeenkomsten voor ouders van kinderen van 0-12 

jaar ontwikkeld. Deze themabijeenkomsten zijn wetenschappelijk onderzocht en lieten 

positieve effecten zien. Dit heeft ertoe geleid dat de module werd vrijgegeven voor 

implementatie (Joachim, Sanders, & Turner, 2010; Morawska, Haslam, Milne, & Sanders, 

2011). Het huidige onderzoek is erop gericht de effectiviteit van themabijeenkomst ‘Tieners 

laten meewerken’ te onderzoeken. 

Tieners laten meewerken: de interventie is een twee uur durende themabijeenkomst 

genaamd ‘Tieners laten meewerken’. Deze interventie is ontwikkeld door twee Australische 

psychologen: Matthew R. Sanders en Alan Ralph (Ralph & Sanders, 2011a). De onderwerpen 

die aanbod komen tijdens de themabijeenkomst zijn: redenen waarom adolescenten niet 
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meewerken, valkuilen voor ouders, strategieën voor het monitoren van gedrag, meewerken 

bevorderen bij de adolescenten, omgaan met niet meewerkende adolescenten en welke 

stappen er ondernomen kunnen worden wanneer de problemen blijven bestaand. De 

hoeveelheid tijd dat tijdens een themabijeenkomst per onderwerp wordt besteed is afhankelijk 

van de behoeften van de betreffende groep ouders. De themabijeenkomst wordt ondersteund 

met een PowerPoint presentatie en een DVD met verschillende korte filmpjes over de 

genoemde onderwerpen. Ouders worden voorzien van een werkboekje met informatie, 

opdrachten en de mogelijkheid aantekeningen te maken. Tenslotte worden ouders 

aangemoedigd hun ervaringen en ideeën uit te wisselen met de rest van de groep. 

 

Onderzoeksvraag 

Is de themabijeenkomst ‘Tieners laten meewerken’ effectief in het verminderen van 

disfunctionele opvoedstijlen, het verminderen van conflicten die ouders hebben met hun 

adolescenten en het vergoten van het zelfvertrouwen van ouders in de opvoeding van hun 

adolescent? 

 

Deze onderzoeksvraag bestaat dus uit drie componenten: ‘ouder-adolescent 

conflicten’, ‘disfunctionele opvoedingsstijlen’ en ‘zelfvertrouwen’. De literatuursectie gaat 

verder in op deze componenten. Vervolgens is in de literatuursectie beschreven hoe 

opvoedingsondersteuning een bijdrage kan leveren aan de opvoedvaardigheden van ouders en 

het gedrag van hun kinderen. Tenslotte is beschreven wat de beste methode is voor het meten 

van de effectiviteit van een interventie. De literatuursectie eindigt met consequenties voor 

methoden met daarbij de hypothesen voor dit onderzoek.  

 

2. LITERATUUR 

2.1 Ouder-adolescent conflicten 

De transitie van kindertijd naar de adolescentiefase brengt veel veranderingen met zich mee. 

Adolescenten worden geconfronteerd met nieuwe uitdagingen rondom de overgang naar de 

middelbare school en de fysieke en emotionele veranderingen die de puberteit met zich 

meebrengt (Grabers & Brooks-Gunn, 1996). Erikson (1977) stelt dat het vinden van een eigen 

identiteit een belangrijke ontwikkelingstaak is in deze levensfase. Hierbij is het van belang dat 

adolescenten zichzelf ervan overtuigen dat ze in staat zijn te slagen in de wereld van de 

volwassenen. Dit gaat gepaard met een zoektocht naar meer autonomie en zelfbeschikking.  
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Ook de relatie tussen adolescenten en hun ouders maakt gedurende de adolescentiefase 

veranderingen door. Waar er eerst een verticale relatie was tussen ouders en kinderen, waarbij 

ouders het gezag over de kinderen uitoefenden, ontstaat er tijdens de adolescentiefase een 

meer horizontale relatie waarin ouders en kinderen steeds gelijkwaardiger worden (De Goede, 

Branje & Meeus, 2009). Deze verandering in relatie tussen ouders en adolescenten gaat 

gepaard met meer conflicten (Allison & Schultz, 2004; De Goede et al., 2009; Van Doorn, 

Branje & Meeus, 2011). Diverse onderzoeken tonen aan dat deze conflicten aan het begin van 

de adolescentiefase toenemen en gedurende het verloop van deze fase weer afnemen (De 

Goede et al., 2009; Galambos & Almeida, 1992; McGue, Elkins, Walden, & Iacono, 2005; 

Van Doorn et al., 2011). Veel van deze conflicten gaan over alledaagse zaken als 

huishoudelijke taken, kamer opruimen, televisie kijken, muziek afspelen, schoolresultaten, 

opstaan, naar bed gaan, ruzies met broers en zussen etc. (Allison & Schultz, 2004; Riesch et 

al., 2000). Dékovic en collega’s (1997) geven als mogelijke verklaring voor de toename in 

ouder-adolescent conflicten dat ouders in deze fase trachten hun ouderlijk gezag richting hun 

adolescenten in stand te houden. Ouders stimuleren enerzijds wel autonomie en accepteren 

een meer symmetrische relatie met hun adolescenten, het conflict zit echter meer in de timing 

waarin bepaalde ontwikkelingstaken volgens ouders en adolescenten moeten plaatsvinden 

(Deković et al., 1997; Van Doorn et al., 2011).  

 

2.2 Opvoedingsstijl 

Hoewel conflicten tussen ouders en adolescenten een normaal onderdeel van de relatie lijkt te 

zijn, is de mogelijkheid aanwezig dat deze conflicten verergeren tot een problematisch niveau. 

Volgens Thomas en Chess (1977) ligt de oorsprong van de ontwikkeling van probleemgedrag 

in het temperament van het kind en de interactie met de sociale omgeving. Opvoeding is 

volgens deze theorie een belangrijke risico- en beschermende factor voor het ontstaan van 

probleemgedrag bij kinderen. Frequente en/of ernstige conflicten tussen ouders en 

adolescenten kunnen de oorzaak zijn van gedragsproblemen bij adolescenten (Ary, Duncan, 

Biglan, Joel, & Smolkowski; 1999; Van Leeuwen, Mervielde, Braet, & Bosmans, 2004). Het 

vereist van de ouders veel opvoedingsvaardigheden om de ernst en frequentie van deze 

conflicten beperkt te houden (Peterson, 2005).  

 De opvoedingsstijl die ouders hanteren is een risico- of beschermende factor voor het 

ontstaan van probleemgedrag bij adolescenten. Volgens de theorie van Baumrind is een 

autoritatieve opvoedingsstijl, gekenmerkt met zowel warmte en responsiviteit als controle, het 

meest gerelateerd aan positieve ontwikkelingsuitkomsten bij kinderen (Maccoby, 1992; 
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Peterson, 2005). Ouders met een autoritatieve opvoedingsstijl communiceren duidelijk met 

hun kinderen over de regels en verwachtingen en laten een bij de leeftijd passende 

democratische participatie toe (Robinson, Mandelco, Olsen, & Hart, 1995). Adequate regels 

en toezicht op de adolescenten lijken de grondslag voor een betere controle en minder 

conflicten tussen ouders en adolescenten en zodoende minder probleemgedrag bij 

adolescenten (Ary et al., 1999; Hayes, Hudson, & Matthews; 2004).  

 Adolescenten van ouders met een autoritaire opvoedingsstijl, ouders die gebruik 

maken van zeer strenge controle om onvoorwaardelijke gehoorzaamheid bij kinderen te 

bewerkstelligen, vertonen vaker externaliserend of internaliserend probleemgedrag dan andere 

adolescenten ((Maccoby, 1992; Peterson, 2005). Relaties tussen opvoeding en 

probleemgedrag lijken sterker te zijn voor externaliserende problemen dan voor 

internaliserend probleemgedrag (Reitz, Deković, & Meijers, 2006). Naast een strenge controle 

zijn verbale vijandigheid, overmatige restrictiviteit en andere bestraffende discipline 

strategieën, kenmerken van een autoritaire opvoedingsstijl (Robinson et al., 1995).  

Ook een permissieve opvoedingsstijl, met veel warmte en responsiviteit maar weinig 

controle, is positief gerelateerd aan probleemgedrag bij kinderen (Maccoby, 1992; Peterson, 

2005; Reitz et al., 2006). Ouders met een permissieve opvoedingsstijl hanteren een lakse of 

inconsistente vorm van discipline, negeren vaak het wangedrag van hun kinderen en hebben 

weinig zelfvertrouwen in de opvoeding (Jones & Prinz, 2005; Robinson et al., 1995). 

Opvoedingsstijlen die niet effectief zijn in het scheppen van een context voor een optimale 

ontwikkeling en socialisatie van kinderen en in verband staan met probleemgedrag, worden 

aangeduid als disfunctionele opvoedingsstijlen (Sanders , Markie-Dadds, & Turner, 2003). 

 

2.3 Zelfvertrouwen 

Het zelfvertrouwen van een ouder is de overtuiging van de ouder in kwestie over de eigen-

effectiviteit in het succesvol kunnen uitvoeren van de verschillende taken en situaties in de 

opvoeding (Gross & Rocissano, 1988). Bandura (1977) stelt dat verwachtingen over de eigen-

effectiviteit bepaalt of het (opvoed)gedrag wordt ingezet, hoeveel moeite er wordt besteed aan 

het uitvoeren van het gedrag en hoe lang het gedrag in stand blijft in de aanwezigheid van 

verscheidene obstakels. Bandura onderscheidt twee dimensies van de eigen-

effectiviteitsverwachting: de inschatting van problemen die het gedrag in verschillende 

situaties met zich meebrengt en de mate waarin men zelfvertrouwen heeft in het kunnen 

vertonen van het gedrag (Ajzen, 1991; Lechner, Kremers, Meertens, & De Vries, 2008). 

Onderzoek heeft een verband aangetoond tussen het zelfvertrouwen van ouders en hun 
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opvoedvaardigheden. Een laag zelfvertrouwen gaat vaak samen met disfunctionele 

opvoedingsstijlen als een autoritaire of een permissieve opvoedingsstijl (Jones & Prinz, 2005; 

Sanders, 2012; Sanders & Woolley, 2005). 

 

2.4 Opvoedingsondersteuning (Triple P)  

 Er zijn verschillende manieren om ouder- kind conflicten, de opvoedingsstijl en het 

zelfvertrouwen van ouders, aan te pakken. Eén van de meest empirisch ondersteunde 

manieren is opvoedingsondersteuning. Opvoedingsondersteuning is het intentioneel geven 

van voorlichting, advies en hulp aan ouders bij problemen rondom de opvoeding van hun 

kinderen (Bakker, Bakker, Van Dijke, & Terpstra, 1998). Programma’s voor 

opvoedingsondersteuning gaan uit van de invloed van opvoeding op het gedrag van kinderen 

en zijn vaak gebaseerd op sociale leertheorieën over interacties tussen ouders en hun kinderen 

(De Graaf, Speetjens, Smit, De Wolff, & Tavecchio, 2008; Ince, 2012). Patterson (1982) stelt 

dat interacties tussen ouders en kinderen wederkerig en bidirectioneel zijn. Ouders met 

disfunctionele opvoedmethoden meer positieve opvoedvaardigheden aanleren, kan ertoe 

leiden dat tegendraads gedrag van de kinderen niet verergert tot ernstig probleemgedrag.  

Over het algemeen hebben programma’s voor opvoedingsondersteuning de 

doelstelling ouders meer inzicht te geven in het (probleem)gedrag van hun kinderen en het 

vergroten van kennis over verschillende opvoedstrategieën om met het gedrag van hun 

kinderen om te gaan (Hollenstein, Granic, Stoolmiller, & Snyder, 2004). Onderzoek heeft 

aangetoond dat meer kennis over opvoeding in verband staat met minder disfunctionele 

opvoedmethoden (Morawska et al., 2009). Een andere doelstelling van 

opvoedingsondersteuning is de zelfredzaamheid van ouders vergroten (Bakker et al., 1998). 

Omdat opvoedingsondersteuning volgens Bandura (1982) slechts van beperkte duur is, is het 

belangrijk de autonomie van ouders te versterken zodat zij na de interventie zelfstandig 

kunnen omgaan met het gedrag van hun kinderen.  

 Er zijn meerdere programma’s voor opvoedingsondersteuning die actief worden 

gebruikt in Nederland. Deze programma’s verschillen in taak en functie (bijvoorbeeld 

instrumentele hulp, informatie en voorlichting, licht pedagogische hulp et cetera) in 

activiteiten en aanpak (bijvoorbeeld adviesgesprekken, huisbezoeken, oudercursussen et 

cetera) en in doelgroep (bijvoorbeeld ouders van jonge kinderen of adolescenten) (NJi, 2013). 

Een voorbeeld van een programma voor opvoedingsondersteuning, die zich richt op ouder-

kind interacties en autonomie van ouders, met als doel disfunctionele opvoedmethoden te 

verminderen, is het Triple P programma (Positief Pedagogisch Programma) (Sanders et al., 
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2003). Het Triple P programma heeft als uitgangspunt het voorkomen en verminderen van 

(ernstige) gedrags-, emotionele en ontwikkelingsproblemen bij kinderen door het versterken 

van kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen van ouders. De theorie van Bandura (1982) over 

het versterken van de autonomie van ouders, ligt ten grondslag aan het Triple P programma. 

Binnen Triple P interventies leren ouders realistische doelen te stellen voor zichzelf en hun 

kinderen en kiezen hierbij passende (opvoedings)strategieën voor het behalen van deze 

doelen. De ouders evalueren zelfstandig hun voortgang en stellen hun aanpak indien nodig bij 

(De Graaf et al., 2008; Sanders, 2012). 

 Verschillende meta-analyses (De Graaf et al., 2008; Nowak & Heinrichs, 2008; 

Thomas & Zimmer-Gembeck, 2007) concludeerden dat Triple P een positief effect heeft op 

het gedrag van kinderen en de opvoedingsstijl van ouders. De onderzoeken laten een grote 

verscheidenheid in effectmaten zien, dat te verklaren is doordat het Triple P programma 

verschillende modules bevat die variëren in intensiteit en ernst van de problematiek rondom 

het kind. Ook onderzoeken naar verschillende groepsinterventies van Triple P lieten positieve 

effecten zien op de gedragsproblemen van kinderen, disfunctionele opvoedmethoden van 

ouders, zelfvertrouwen van ouders en een vermindering van angst en stress (Sanders, Prior, & 

Ralph, 2009; Turner & Sanders, 2006). Bij opvoedingsondersteuning die in groepsverband 

aan ouders wordt aangeboden, kan naast de inhoud van de interventie ook de groepscohesie 

zorg dragen voor de effectiviteit van de interventie (Ince, 2012). Groepscohesie is de relatie 

tussen ouders en de professional, maar ook de relatie tussen ouders onderling waarbij sprake 

is van informatie-uitwisseling (Snijders, 2004). Tenslotte laten ook verschillende onderzoeken 

naar eenmalige activiteiten in het kader van opvoedingsondersteuning, effecten van deze 

interventies zien (Sanders et al., 2009; Joachim et al., 2010; Morawska et al., 2011). Dit toont 

aan dat korte interventies voldoende kunnen zijn om zowel op ouder- als op kindniveau 

effecten te bewerkstelligen. 

 

2.5 Meten van effecten 

Volgens Rossi en collega’s (2011) is het effect van een interventie het verschil tussen een 

eenheid die de interventie wel heeft ontvangen en een gelijkwaardige eenheid die de 

interventie niet heeft ontvangen. Als de twee groepen volledig gelijkwaardig zijn, zouden 

beide eenheden dezelfde veranderingen doormaken veroorzaakt door factoren buiten de 

interventie om. Elk verschil in uitkomst tussen de eenheden kan daarom als effect van het 

programma worden aangewezen. Een experimenteel onderzoeksopzet, ofwel een RCT 
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(randomized controlled trial), is de sterkste onderzoeksopzet om een dergelijk verschil te 

meten. Deze onderzoeksopzet sluit op een gecontroleerde manier onzekerheden uit  

over de relatie tussen een interventie en de uitkomst daarvan (Van Yperen & Veerman, 2008). 

Hierbij worden participanten ‘at random’ ingedeeld in een experimentele of een 

controlegroep: toeval bepaalt vooraf of een participant wordt ingedeeld bij de experimentele 

groep die wel de interventie krijgt of een controle groep die de interventie niet krijgt (Rossi et 

al., 2011; Van Yperen & Veerman, 2008).  

 Hoewel de RCT onderzoeksopzet als meest ideale opzet wordt aangewezen, zijn er 

ook enkele valkuilen bij dergelijk onderzoek aan te duiden. Allereerst is het niet zinvol een 

hoog aantal meetinstrumenten in te zetten. Alleen meetinstrumenten die ‘bedoelde’ effecten 

van de interventie aanduiden zijn relevant. Ten tweede is de kwaliteit van de gebruikte 

meetinstrumenten van belang. De instrumenten moeten betrouwbaar en valide zijn. Ook is er 

een risico op selectie-effecten door uitval van participanten (ouders die zich afmelden voor de 

themabijeenkomst) of non-respons (ouders die de vragenlijst niet invullen) (Van Yperen & 

Veerman, 2008). Ten derde is een kernprobleem bij RCT-onderzoeken dat de onderzochte 

interventies vaak in een klinische onderzoekssetting worden uitgevoerd. De context waarin 

het effect werd gemeten is dus niet gelijk aan de context waarin de interventie na 

implementatie in de praktijk wordt uitgevoerd. Tenslotte worden onderzoeken vaak 

uitgevoerd voorafgaand aan de implementatie of in een vroeg stadium van de implementatie. 

De professionals die de interventie in het kader van onderzoek uitvoeren hebben nog weinig 

ervaring met de interventie opgedaan (Rossi et al., 2011).  

 

2.6 Consequenties voor methode 

Binnen dit onderzoek wordt de effectiviteit van de themabijeenkomst ‘Tieners laten 

meewerken’, onderdeel van het Triple P programma, onderzocht op effectiviteit. 

Verschillende onderzoeken naar het Triple P programma lieten positieve effecten op de 

opvoedingsvaardigheden van de ouders en het gedrag van kinderen zien (De Graaf et al., 

2008; Nowak et al., 2008; Thomas et al., 2007). Ook lieten onderzoek naar groepsinterventies, 

waaronder de themabijeenkomsten voor ouders met kinderen in de leeftijd 0-12 jaar, positieve 

effecten zien op opvoedingsstijl, zelfvertrouwen van ouders en de conflicten binnen een gezin 

(Joachim et al., 2010; Morawska et al., 2011). De verwachting is daarom dat de Triple P 

themabijeenkomst ‘Tieners laten meewerken’ effecten kan teweegbrengen op ouder-

adolescent conflicten, disfunctionele opvoedingsstijlen en zelfvertrouwen van ouders.  
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In de onderzoeksliteratuur wordt een RCT-onderzoeksopzet, ondanks enkele 

valkuilen, aangewezen als meest ideale onderzoeksopzet om de effectiviteit van een 

interventie aan te tonen. Naast de inhoud van interventies blijkt bij groepsinterventies ook de 

groepscohesie een functie te hebben bij het bewerkstelligen van effecten. Deze groepscohesie 

zal mogelijk een rol spelen in het huidige onderzoek. Om de meewaarde van de 

themabijeenkomst toch te kunnen verantwoorden is het van belang ook te kijken naar de 

invloed van de inhoud van de themabijeenkomst.  

Uit de literatuur blijkt dat een bepaalde mate van ouder-adolescent conflicten en 

moeilijkheden met het tegendraads gedrag van adolescenten onderdeel zijn van de normale 

ontwikkeling van de adolescent (Allison & Schultz, 2004; De Goede et al., 2009; Van Doorn 

et al., 2011). Voor ernstige mate van ouder-adolescent conflicten en disfunctionele 

opvoedingsstijlen wordt binnen dit onderzoek een klinische grenswaarde aangehouden. Bij 

ouders die binnen dit klinisch grensgebied vallen, wijken de problemen qua duur en intensiteit 

af van de meerderheid (Van Yperen & Veerman, 2008).  

De specifieke hypothesen binnen dit onderzoek zijn: (1) de themabijeenkomst ‘tieners 

laten meewerken’ vermindert de conflicten die ouders hebben met hun adolescenten; (2) de 

themabijeenkomst ‘tieners laten meewerken’ vermindert disfunctionele opvoedmethoden bij 

ouders; en (3) de themabijeenkomst ‘tieners laten meewerken’ vergroot het zelfvertrouwen 

van ouders ten aanzien van de opvoeding van hun adolescent. 

 

3. METHODE 

3.1 Onderzoeksopzet 

De onderzoeksopzet, waarin de effectiviteit van de themabijeenkomst ‘Tieners laten 

meewerken’ werd onderzocht, betrof een RCT-opzet (Rossi et al., 2011). De 

themabijeenkomst was nog niet beschikbaar voor uitvoering in Nederland. Voor het 

onderzoek zijn daarom instellingen geworven voor de uitvoering van deze themabijeenkomst 

in het kader van het onderzoek. Ouders die zich aanmeldden voor de themabijeenkomst 

werden via een informatiebrief op de hoogte gesteld over het onderzoek. Vervolgens werden 

zij random ingedeeld in de experimentele of de controlegroep. Bij beide groepen werd vooraf 

aan de themabijeenkomst via een digitale vragenlijst een T0-meting afgenomen. Vier weken 

na de themabijeenkomst werd middels dezelfde vragenlijst de T1-meting afgenomen bij beide 

groepen. Na afloop van het onderzoek kreeg de controlegroep alsnog de themabijeenkomst 

aangeboden.  
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3.2 Werving 

Allereerst zijn instellingen geworven om deel te nemen aan het onderzoek. Deze instellingen 

werden telefonisch benaderd. Uit deze wervingsprocedure kwamen zes instellingen die deel 

wilden namen aan het onderzoek. Dit waren twee GGD instellingen, twee CJG’s, een ouder- 

en kindcentrum, een jeugdzorgorganisatie en een welzijnsorganisatie. Gedurende het 

onderzoek zijn het ouder- en kindcentrum en de welzijnsorganisatie afgevallen voor deelname 

aan het onderzoek. De redenen voor het wegvallen van deze organisaties waren moeilijkheden 

met de werving van ouders. 

De instellingen waren zelf verantwoordelijk voor de werving van ouders. De 

instellingen kregen een flyer en een informatiebrief ter beschikking om te verspreiden. 

Overige verrichte activiteiten waren het uitzetten van persberichten op websites en lokale 

kranten, een informatie stand bij een ouderavond op een school voor voorgezet onderwijs en 

persoonlijke benadering vanuit het cliëntenbestand van de instelling (zie figuur 2). Omdat de 

werving van ouders moeizaam verliep, zijn er enkele activiteiten verricht om het benodigde 

aantal voor het onderzoek te benaderen, zoals verlenging van de wervingsperiode en het 

plannen van een extra themabijeenkomst bij het Nederlands Jeugdinstituut. 

 

                            

Figuur 2. Frequenties aantal participanten per wervingsstrategie 
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3.3 Participanten 

Na de wervingsperiode hadden 101 participanten zich aangemeld voor de themabijeenkomst. 

Hiervan werden 50 ingedeeld bij de experimentele groep en 51 in de controle groep. Bij de 

experimentele groep viel 1 participant uit wegens het niet invullen van de voormeting, 13 

participanten hadden zich afgemeld voor de themabijeenkomst en 2 participanten zijn 

uitgevallen wegens het niet invullen van de nameting. Bij de controle groep hadden 5 

participanten de nameting niet ingevuld. Reden voor afmelding was in alle gevallen ‘andere 

belangrijke verplichtingen’. Redenen voor het niet invullen van de nameting waren technische 

problemen en onwil. Uiteindelijk bestond de onderzoeksgroep uit 80 deelnemers (N=80), 

waarvan 34 deelnemers in de experimentele groep en 46 deelnemers in de controle groep. 

De participanten waren voornamelijk vrouw (81,3%).Van de gehele groep ouders was 

56,3% hoger opgeleid (hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs) en 87,5% van 

de participanten had betaald werk. De participanten waren allen ouders van adolescenten met 

een gemiddelde leeftijd van M=13.49. Er waren meer meisjes (77,5%) dan jongens (22,5%) 

waarover ouders de vragenlijsten invulden. Meer dan de helft van de participanten waren 

gehuwd (62,5%), 16,3% was gescheiden, 12,5% van de participanten waren 

weduwe/weduwnaar en slechts een klein deel had een geregistreerd partnerschap (5,0%) of 

was niet gehuwd en nooit gehuwd geweest (3,8%). De meeste ouders hadden een reguliere 

gezinssituatie (81,3%), 17,5% had een eenoudergezin, 8,8% een stiefgezin en 6,3% had een 

andere gezinssituatie (tabel 1).  

 

3.4 Meetinstrument 

De drie componenten waar de themabijeenkomst naar verwachting effect op had (de 

afhankelijke variabelen binnen dit onderzoek) waren disfunctionele opvoedingstijlen, 

conflicten die ouders hebben met hun adolescenten en innen dit onderzoek zijn: problemen 

met adolescenten, het conflictgedrag van de adolescenten en zelfvertrouwen. Het 

meetinstrument waarmee de afhankelijke variabelen werden getoetst was een digitale 

vragenlijst die ouders middels een link in een e-mail konden openen. De vragenlijst was 

opgebouwd uit meerdere bestaande vragenlijsten die al eerder getoetst waren op validiteit en 

betrouwbaarheid.  

Ouder-adolescent conflicten De ‘vragenlijst conflictgedrag (CBQ; Robin & Foster, 

1989)’ werd gebruikt om te meten of er een afname was in de conflicten die ouders hebben 

met hun adolescenten. Deze vragenlijst conflictgedrag is een kortere versie van de ‘CBQ’, een 

vragenlijst over de manier waarop ouders en adolescenten de conflicten met elkaar ervaren. 
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Binnen dit onderzoek werd deze vragenlijst alleen ingezet bij ouders. Ouders kunnen bij 20 

items ‘waar’ of ‘niet waar’ invullen over de afgelopen twee weken. De score van deze 

vragenlijst correleert sterk met de score van de lange versie van de CBQ (r = .97). 

Disfunctionele opvoedingsstijl De afname van disfunctionele opvoedingsstijlen werd 

gemeten doormiddel van de ‘vragenlijst opvoedstijl voor ouders van adolescenten (PSA; 

Irvine, Biglan, Smolkowski, & Ary, 1999)’. Deze vragenlijst meet twee subschalen bij ouders 

van adolescenten: ‘laksheid’ en ‘overreactiviteit’ (autoritaire opvoedstijl). De in de 

literatuursectie beschreven ‘permissieve opvoedingsstijl’ heeft sterke overeenkomsten met de 

subschaal ‘laksheid’ (Maccoby, 1992; Robinson et al., 1995). In de vragenlijst staan namelijk 

vragen opgenomen over de mate van controle, consequentheid en het reageren op het 

wangedrag van de tiener. Ouders die laag scoren bij deze vragen, score hoog op de subschaal 

‘laksheid’. Overige vragen, gerelateerd aan de subschaal ‘overreactiviteit’ gaan over verbale 

vijandigheid en (bestraffende) discipline strategieën (Jones & Prinz, 2005; Maccoby, 1992; 

Robinson et al., 1995). Een hoge score op overreactiviteit komt daarom overeen met een 

autoritaire opvoedingsstijl. De vragenlijst bestaat uit 13-items waarbij ieder item specifieke 

situatie omvat. Antwoorden worden gescoord op een bipolaire 7-punt schaal van het gebruik 

van effectieve tot disfunctionele opvoedingsstrategieën in bepaalde situaties. De vragenlijst 

heeft een goede test-hertest betrouwbaarheid voor de schalen ‘totaalscore’(r=.86), ‘laksheid’ 

(r=.82) en ‘overreactiviteit’ (r=.82).  

Zelfvertrouwen Het effect van de themabijeenkomst op zelfvertrouwen van ouders 

binnen de opvoeding van hun adolescent, werd gemeten aan de hand van de ‘Parenting Tasks 

Checklist (PTC, Sanders & Woolley, 2005)’. Deze vragenlijst bevat 24 items waarbij ouders 

middels een score in de range van 0-100 aangeven hoeveel vertrouwen ze hebben succesvol 

om te gaan met hun adolescent in verschillende situaties (subschaal1) en succesvol om te gaan 

met verschillend gedrag van hun adolescent (subschaal 2). De originele vragenlijst is gericht 

op ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd. Voor onderzoek naar de 

themabijeenkomsten is deze vragenlijst aangepast zodat het meer geschikt is voor deze 

doelgroep (Sweeney, 2011). Specifiek voor dit onderzoek is er een Nederlandse vertaling 

gemaakt van de adolescentvariant van de Parenting Tasks Checklist.  

Overige metingen Omdat de vragenlijsten, die werden gebruikt om de afhankelijke 

variabelen disfunctionele opvoedingsstijl en ouder-adolescent conflicten, breed zijn opgesteld, 

is er in het kader van dit onderzoek nog een extra vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is 

een selectie uit de adolescentversie van de ‘Parenting and Family Adjustment Scale’ (PAFAS-

A; Sanders, Morawska, & Ralph, 2010) en de ‘Child Adjustment and Parent Efficacy Scale’ 
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(CAPES-A; Morawska, Sanders, & Ralph, 2011). De vragenlijst bevat 12 items (7 items 

geselecteerd uit de PAFAS-A en 5 items geselecteerd uit de CAPES-A) met een 4-punt schaal 

waarbij de ouders moeten aangeven in hoeverre de stelling voor hen van toepassing is. De 

vragen gaan in op het tegendraads gedrag van adolescenten en de opvoedstrategieën van 

ouders, waar de themabijeenkomst ‘Tieners laten meewerken’ specifiek op is gericht. 

Het verschil tussen de T0 en T1 was dat alleen bij de T0-meting naar de 

achtergrondgegevens werd gevraagd. De vragenlijst Gezinsachtergrond (FBQ; Zubrick et al., 

1995) werd ingezet om de basale achtergrondgegevens van de participerende ouders te 

achterhalen. Hiermee kon worden achterhaald welke doelgroep interesse toonden in de 

themabijeenkomst, of de doelgroep gegeneraliseerd kon worden naar de gehele populatie 

ouders van adolescenten en of er significante verschillen waren tussen de 

achtergrondkenmerken van ouders uit de experimentele groep en ouders uit de controle groep. 

De vragenlijst bevat vragen over de adolescent (bijvoorbeeld geslacht, leeftijd, gezondheid en 

ontwikkeling), vragen over de ouders (bijvoorbeeld burgerlijke staat, relatie tot de tiener, 

huidige functie en opleiding) en vragen over de gezinssamenstelling.  

Zoals in de literatuursectie is vermeld, kan naast de inhoud van een groepsinterventie ook 

de groepscohesie een bijdrage leveren aan de effectiviteit van de interventie. Om het 

aannemelijker te maken dat inhoud van de themabijeenkomst ook daadwerkelijk de oorzaak 

was van eventuele gevonden effecten van de themabijeenkomst zijn er bij de nameting (T1) 

enkele vragen toegevoegd over ‘inzicht in de invloed van opvoedgedrag op het gedrag van de 

tiener’, ‘kennis over werkzame opvoedstrategieën’ en ‘welke relevante opvoedstrategieën 

ouders hebben opgenomen uit de themabijeenkomst’.  

Voor het onderzoeken van de tevredenheid van ouders over de themabijeenkomst werd 

een papieren vragenlijst ‘Tevredenheidvragenlijst Themabijeenkomsten (Ralph & Sanders, 

2011b)’ afgenomen na afloop van de themabijeenkomst. Dit is een vragenlijst met 10 items 

over hoe tevreden de ouders waren over de themabijeenkomst. De vragen bevatten een 7-

puntschaal waarbij score 1 het meest ongunstige en score 7 het meest gunstige is. Naast meer 

algemene tevredenheid over de kwaliteit en opzet van de themabijeenkomst werden meer 

specifieke vragen gesteld over bijvoorbeeld de intentie de geleerde opvoedstrategieën toe te 

passen, of de gekregen hulp passend was en of de gekregen hulp aansloot bij de behoeften.  

Tenslotte werd er gekeken naar de uitvoering van het programma. Hierbij werd 

gekeken of de themabijeenkomsten werden uitgevoerd zoals bedoeld (zoals voorgeschreven 

in de handleiding) en of er verschillen waren tussen de themabijeenkomsten. Dit is gemeten 

doormiddel van zelfrapportages. De professionals vulden na afloop van de themabijeenkomst 
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een checklist met alle elementen die binnen de twee uur durende themabijeenkomst 

uitgevoerd behoren te worden (Sanders & Turner, 2011). 

  

3.5 Methodologische kwesties   

Vooraf aan de werving is een power-analyse uitgevoerd om informatie te verkrijgen over het 

benodigde aantal participanten om een waardevolle statistische analyse te kunnen uitvoeren. 

De power van een effectonderzoek is de kans dat een geobserveerd effect van de interventie 

statistisch significant is wanneer het effect er ook daadwerkelijk was (Rossi et al., 2011). Bij 

deze power-analyse is een kleine effect size gebruikt van f=0.10. Deze effect size is gebaseerd 

op de verwachting dat een twee uur durende themabijeenkomst geen grote effecten teweeg zal 

brengen (Joachim et al., 2010; Morawska et al., 2011). De resultaten van de power-analyse 

gaven aanleiding voor het streven naar onderzoeksgroep van N=82. Ondanks de uitval en de 

non-respons is deze onderzoeksgroep bijna gehaald. De uiteindelijke onderzoeksgroep had 

een omvang van N=80 (zie paragraaf 3.3).  

Met de FBQ vragenlijst zijn de demografische gegevens van de 80 ouders binnen dit 

onderzoek in kaart gebracht. Een chi-kwadraattoets is uitgevoerd op alle gemeten 

achtergrondvariabelen met een nominaal meetniveau en er bleken geen significante 

verschillen tussen de experimentele groep en de controle groep te zijn. De variabelen ‘leeftijd 

van de tiener’, ‘aantal uren werk’ en ‘aantal kinderen aanwezig binnen het gezin’ zijn getoetst 

met een onafhankelijke t-toets en ook hierop verschilden de experimentele en controle groep 

niet significant (tabel 1). Ondanks de scheve verdeling tussen de experimentele en controle 

groep, debet aan het aantal uitvallers bij de experimentele groep, waren er dus geen 

significante verschillen in achtergrondkenmerken tussen de groepen.  

Er waren geen grote verschillen tussen de vijf themabijeenkomsten van dit onderzoek. 

Alle professionals hadden alle onderdelen van de themabijeenkomst op de checklist van 

Sanders en Turner (2011) als uitgevoerd gerapporteerd. Er waren kleine verschillen in hoeveel 

aandacht de professionals per onderdeel hadden besteed. De professionals hadden deze 

variaties naar behoeften van de deelnemers aangebracht. 

Binnen dit onderzoek is op de meetinstrumenten PSA, CBQ, PTC en de samengestelde 

lijst uit de CAPES-A en PAFAS-A een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd. Deze analyse is 

zowel uitgevoerd op de voormeting als op de nameting. Tabel 2 geeft een weergave van de 

gevonden Cronbach’s alpha scores.  
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Tabel 1. 

Demografische gegevens ouders met vergelijkende statistieken tussen de groepen 

Variabele  Experimentele 

groep 

Controle 

groep 

  

 N % N % X
2
 p 

Geslacht Man 8 23.5 7 15.2 .88 .347 

 Vrouw 26 76.5 39 84.8   

Relatie met de tiener Moeder 26 76.5 39 84.4 2.18 .535 

 Vader 7 20.6 5 10.9   

 Stiefvader 1 2.9 1 2.2   

 Pleegmoeder 0 0.0 1 2.2   

Burgerlijke staat Gehuwd 21 61.8 29 58.0 2.19 .702 

 Gescheiden 4 11.8 9 19.6   

 Geregistreerd partnerschap 2 5.9 2 4.3   

 Weduwe/weduwnaar 6 17.6 4 8.6   

 Ongehuwd (nooit gehuwd 

geweest) 

1 2.9 2 4.3   

Gezinssituatie Regulier gezin 23 67.6 31 67.4 1.65 .648 

 Stiefgezin 4 11.8 3 6.5   

 Eenoudergezin 6 17.6 8 17.4   

 Anders 1 2.9 4 8.7   

Opleidingsniveau Lager beroepsonderwijs 0 0.0 4 8.7 10.59 .060 

 Middelbaar algemeen 

onderwijs 

3 8.8 4 8.7   

 Middelbaar 

beroepsonderwijs 

4 11.8 10 21.7   

 Voortgezet onderwijs 6 17.6 4 8.7   

 Hoger beroepsonderwijs 8 23.5 17 37.0   

 Wetenschappelijk 

onderwijs 

13 38.2 7 15.2   

Betaald werk Ja  30 88.2 40 87.0 .03 .864 

 Nee 4 11.9 6 13.0   

Geslacht tiener Jongen 12 53.3 16 34.8 .00 .962 

 Meisje 22 64.7 30 65.2   

  M SD M SD T P 

Leeftijd tiener  13.44 2.05 13.52 1.53 -.20 .841 

Aantal kinderen/gezin  3.06 .78 3.22 .76 -.92 .363 

Aantal uur werk  33.00 7.2 29.34 9.4 1.76 .083 
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Tabel 2. 

De binnen dit onderzoek gevonden betrouwbaarheid van de gebruikte meetinstrumenten  

 T0 T1 

Meetinstrument Α α 

PSA; Laksheid 0,74 0,81 

PSA; Overreactiviteit 0,81 0,78 

PSA; Totaalscore 0,80 0,83 

CBQ 0,86 0,91 

PTC; Situaties 0,83 0,96 

PTC; Gedrag 0,92 0,96 

PTC; Totaalscore 0,93 0,98 

CAPES-A 0,42 0,33 

PAFAS-A 0,72 0,70 

CAPES-A, PAFAS-A; Totaalscore 0,67 0,66 

Noot. T0=voormeting; T1=nameting; CBQ=Vragenlijst conflictgedrag; PSA=Vragenlijst Opvoedingsstijl; 

PTC=Parenting tasks checklist; CAPES-A=selectie uit Child Adjustment and Parent Efficacy Scale;  

PAFAS-A=selectie uit Parenting and Family Adjustment Scale; α=Cronbach’s alpha 

 

5. RESULTATEN 

5.1 Korte termijn effecten 

De korte termijn effecten van de interventie zijn getoetst met een ANOVA toets voor 

herhaalde metingen (Baarde, De Goede & Dijkum, 2003). De factoren ‘tijd’ (het verschil 

tussen de twee metingen; voormeting T0 en nameting T1) en ‘groep’ (het verschil tussen de 

experimentele groep en controle groep) zijn opgenomen binnen de analyse. Met de interactie 

tussen deze factoren (tijd x groep) werden de korte termijn effecten (vier weken) van de 

themabijeenkomst onderzocht. Deze analyse is uitgevoerd op de metingen met de PSA, CBQ, 

PTC en de selectie uit de PAFAS en de CAPES. Alle analyses zijn beoordeeld op 

significantie. Het gebruikte significantieniveau was een alpha van .05 voor alle analyses. Per 

analyse is gekeken of er is voldaan aan de assumpties van gelijkheid in covariantie en 

gelijkheid in error variantie en dit was voor iedere analyse met de ANOVA toets voor 

herhaalde metingen het geval (Baarda et al., 2003). Ook is er gekeken naar ouders die bij de 

PSA en CBQ en bij de voormeting een score hadden binnen een klinische grenswaarde. 

Hierbij gaat het om ouders met qua duur en intensiteit ernstigere problemen dan de 

meerderheid (Van Yperen & Veerman, 2008). 
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5.2 Ouder-adolescent conflicten (CBQ).  

De onafhankelijke t-toets, toegepast op de voormeting van ouder-adolescent conflicten liet 

zien dat de experimentele en controle groep niet significant van elkaar verschilden (t(78)=.63, 

p>.05 ).Van de huidige onderzoeksgroep viel 46,3% binnen de klinische grenswaarde (N=37). 

Op de CBQ, door de ouders ervaren ouder-adolescent conflicten is er geen significant effect 

gevonden voor tijd, F(1,78) = 1.92, p=.024, ηp
2= .041, groep, F(1,78) = .65, p=.423, ηp

2= .008, 

en ook geen significant interactie-effect, F(1,78) = .22, p=.639, ηp
2= .003. Het huidige 

onderzoek heeft dus geen effect van de themabijeenkomst op ouder-adolescent conflicten 

kunnen aantonen. Er was een kleine daling in de gemiddelde scores, waarbij de daling voor de 

experimentele groep iets groter was dan bij de controle groep, deze daling was niet significant 

(tabel 3).  

Wanneer alleen ouders in de analyse werden meegenomen die binnen het klinisch 

grensgebied vielen was er geen significant effect voor tijd, F(1,35) = 4.01, p=.053, ηp
2= .103, 

wel een significant effect voor groep, F(1,35) = 4.39, p=.044, ηp
2= .111, en ook een significant 

interactie-effect, F(1,35) = 5.06, p=.031, ηp
2= .126. De power van het gevonden interactie-

effect was .60. Dit wil zeggen dat de kans dat bij dit gevonden significante interactie-effect 

een daadwerkelijk effect van de themabijeenkomst aanwezig was, 60% is (Rossi et al., 2011). 

Figuur 2 geeft het gevonden interactie-effect bij de klinische groep ouders, weer. Hier is te 

zien dat de score van de experimentele groep (doorgetrokken lijn) met .07 zakt terwijl de 

score van de controle groep (onderbroken lijn) ongeveer gelijk blijft. De veranderingen in de 

gemiddelde scores van de experimentele groep en controle groep zijn tevens te zien in tabel 3.  

 

Figuur 2. Verschil in ouder-adolescent conflicten tussen voor- en nameting bij de 

experimentele en controle groep 
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5.3 Opvoedingsstijl (PSA)  

De vragenlijst opvoedingsstijl voor ouders van adolescenten is onder te verdelen in twee 

subschalen: ‘laksheid’ en ‘overreactiviteit’. Daarnaast was er een ‘totaalscore disfunctionele 

opvoedingsstijlen’ berekend. Een onafhankelijke t-toets heeft uitgewezen dat er geen 

significante verschillen waren tussen de experimentele groep en de controle groep ten tijde 

van de voormeting (laksheid: t(78)=-1,82, p>.05, overreactiviteit: t(78)=.58, p>.05 en 

totaalscore: t(78)=-.80, p>.05). Bij de subschaal ‘laksheid’ was er geen enkele participant met 

een score binnen de klinische grenswaarde, bij ‘overreactiviteit’ viel 28,8% van de ouders 

binnen de klinische grenswaarde (N=23). Vanwege het lage aantal ouders die binnen een 

klinische grenswaarde viel, is er geen analyse toegepast bij deze specifieke subgroep. 

Voor laksheid is geen significant effect gevonden voor tijd, F(1,78) = 1.20, p=.276, 

ηp
2= .015, geen significant effect voor groep, F(1,78) = 3.35, p=.071, ηp

2= .041 en geen 

significant interactie-effect, F(1,78) = .14, p=.713, ηp
2= .002. Voor de subschaal 

overreactiviteit is geen significant effect voor tijd, F(1,78) = 2.40, p=.129, ηp
2= .029, geen 

significant effect voor groep, F(1,78) = .01, p=.938, ηp
2= .000 en geen significant interactie-

effect, F(1,78) = 1.44, p=.234, ηp
2= .018, gevonden. Over de gehele vragenlijst genomen, 

‘totaalscore disfunctionele opvoedstijl’,was er ook geen significant effect voor tijd, F(1,78) = 

1.75, p=.190, ηp
2= .022, en geen significant effect voor groep, F(1,78) = 1.40, p=.241, ηp

2= 

.018. Tenslotte is er geen significant interactie-effect , F(1,78) = .56, p=.456, ηp
2= .007, voor 

de totaalscore gevonden. Het huidige onderzoek heeft geen significant effect van de 

themabijeenkomst op disfunctionele opvoedingsstijlen kunnen aantonen. Met name bij de 

subschaal overreactiviteit was wel een lichte daling te zien in de gemiddelde score (tabel 3), 

deze daling was echter niet significant. 

 

5.4 Zelfvertrouwen (PTC) 

Met de PTC vragenlijst werd het zelfvertrouwen van ouders gemeten in de omgang met hun 

adolescent. Hierbij zijn subschalen ‘situaties’ en ‘gedrag’ en een totaalscore gemeten. De 

onafhankelijke t-toets wees uit dat er bij de voormeting geen significante verschillen waren 

tussen beide groepen op de PTC vragenlijst (situatie: t(78)=.67 p>.05, gedrag: t(78)=1.06, 

p>.05 en totaalscore: t(78)=.94, p>.05). Voor de subschaal ‘situaties’ was er geen significant 

effect voor tijd, F(1,78) = 2.43, p=.123, ηp
2= .030, en geen significant effect voor groep, 

F(1,78) = 3.65, p=.060, ηp
2= .045, gevonden.  
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Tabel 3. 

Korte termijn effecten op opvoedingsstijl(PSA) en Ouder-adolescent conflicten (CBQ) 

 

 

Meting 

Experimentele groep 

N=34 

Controle groep 

N=46 

    

T0 T1 T0 T1     

M SD M SD M SD M SD Df F p ηp
2
 

Laksheid 2.66 .82 2.61 .89 2.99 .78 2.88 .72 1,78 .14 .713 .002 

Overreactiviteit 3.46 .93 3.20 .95 3.33 1.04 3.30 .86 1,78 1.44 .234 .018 

Totaalscore PSA 2.98 .65 2.86 .75 3.11 .75 3.08 .66 1,78 .56 .456 .007 

CBQ (totaal) 

CBQ (Klinisch) 

.38 

.59 

.25 

.15 

.34 

.46 

.29 

.26 

.42 

.65 

.25 

.18 

.40 

.65 

.29 

.21 

1,78 

1,35 

.22 

5.06 

.639 

.031
*
 

.003 

.126 

Noot. T0=voormeting; T1=nameting; M=gemiddelde; SD= Standaard Deviatie; CBQ=Vragenlijst 

conflictgedrag; PSA=Vragenlijst Opvoedingsstijl; F= Statistiek van ANOVA voor herhaalde metingen; ηp
2
= 

effect size; * p<.05 

 

Er was wel een significant interactie-effect, F(1,78) = 8.70, p=.004, ηp
2= .100, bij de subschaal 

situaties (figuur 2). De power van het gevonden interactie-effect is .83. Onderstaand figuur 

(figuur 3) laat het gevonden interactie-effect bij subschaal ‘situaties’ zien. Hierbij is bij de 

gemiddelde score van de experimentele groep een stijging te zien van meer dan vier punten. 

De gemiddelde score van de controle groep daarentegen is met meer dan één punt gedaald 

(zie ook tabel 4).  

 

Figuur 3. Verschil in zelfvertrouwen tussen voor- en nameting bij de experimentele en 

controle groep 
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Voor de subschaal ‘gedrag’ is er een significant effect voor tijd , F(1,78) = 5.29, 

p=.024, ηp
2= .063 en een significant effect voor groep, F(1,78) = 5.70, p=.019, ηp

2= .068, 

gevonden. Hierbij is ook een significant interactie-effect gevonden, F(1,78) = 6.12, p=.016, 

ηp
2= .073 (Figuur 4). De power van het gevonden interactie-effect is .66. In figuur 4 is de 

toename in zelfvertrouwen bij de experimentele groep af te lezen. De gemiddelde score van 

de experimentele groep stijgt met ongeveer zes punten terwijl de gemiddelde score van de 

controle groep nagenoeg gelijk blijft. Het zelfvertrouwen van ouders in de experimentele 

groep is dus meer toegenomen bij de subschaal ‘gedrag’ dan bij ‘situaties’. Doordat het 

zelfvertrouwen van de controle groep iets meer is gedaald bij ‘situaties’ dan bij ‘gedrag’, heeft 

het effect van de themabijeenkomst op het zelfvertrouwen in verschillende situaties, ondanks 

de grotere toename bij ‘gedrag’, een hogere effect size ‘ηp
2’ (zie tabel 4).   

 

Figuur 4. Verschil in zelfvertrouwen tussen voor- en nameting bij de experimentele en 

controle groep 

 

Voor ‘totaalscore zelfvertrouwen’ is er geen significant effect gevonden voor tijd, 

F(1,78) = 3.86, p=.053, ηp
2= .047. Er was wel een significant effect voor groep, F(1,78) = 

5.41, p=.023, ηp
2= .065, en ook een significant interactie-effect, F(1,78) = 9.22, p=.003, ηp

2= 

.106, gevonden (Figuur 5). De power van het gevonden interactie-effect op ‘totaalscore 

zelfvertrouwen’ was .85. Binnen dit onderzoek is dus op beide subschalen, situaties en 

gedrag, en op een totaalscore van de PTC vragenlijst voor adolescenten, een significant effect 

van de themabijeenkomst gevonden. Onderstaand figuur (figuur 5) laat het verschil in 
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gemiddeldes zien van de experimentele groep en controle groep op de ‘totaalscore’ van de 

PTC vragenlijst voor adolescenten.  

  

 

Figuur 5. Verschil in zelfvertrouwen tussen voor- en nameting bij de experimentele en 

controle groep 

 

Tabel 2. 

Korte termijn effecten op Zelfvertrouwen (PTC) 

 

 

Meting 

Experimentele groep 

N=34 

Controle groep 

N=46 

    

T0 T1 T0 T1     

M SD M SD M SD M SD Df F p ηp
2
 

Situatie 80.13 9.11 84.26 9.31 78.62 10,92 77.34 11,98 1,78 8.70 .004
* .100 

Gedrag 69.49 11.35 75.54 10.53 66.49 13.36 66.27 14.22 1,78 6.12 .016
* 

.073 

Totaalscore PTC 74.81 9.35 79.79 9.12 72.55 10.62 71.48 11.97 1,78 9.22 .003
* 

.106 

Noot. T0=voormeting; T1=nameting; M=gemiddelde; SD= Standaard Deviatie; PTC=Parenting Tasks Checklist; 

F= Statistiek van ANOVA voor herhaalde metingen; ηp
2
= effect size; * p<.05 

 

5.5 Overige metingen 

Selectie uit de adolescentversie van de ‘Parenting and Family Adjustment Scale’ 

en de ‘Child Adjustment and Parent Efficacy’. Voor de selectie uit de CAPES is er geen 

significant effect gevonden voor groep, F(1,78) = .02, p=.885, ηp
2= .000, en geen significant 

interactie-effect, F(1,78) = .06, p=.813, ηp
2= .001. Er is wel een significant effect gevonden 

van tijd, F(1,78) = 4.67, p=.034, ηp
2= .056. Voor de selectie uit de PAFAS is er geen 
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significant effect gevonden voor tijd, F(1,78) = 3,02, p=.086, ηp
2= .053, geen significant effect 

voor groep, F(1,78) = 2.11, p=.150, ηp
2= .026, en geen significant interactie-effect, F(1,78) = 

.01, p=.912, ηp
2= .000. Voor de selectie uit de CAPES en PAFAS gezamenlijk is er geen 

significant effect gevonden voor groep, F(1,78) = .72, p=.398, ηp
2= .009, en geen significant 

interactie-effect, F(1,78) = .06, p=.812, ηp
2= .001. Er is bij deze totale selectie wel een 

significant effect gevonden van tijd, F(1,78) = 7.04, p=.010, ηp
2= .083. 

 

Tevredenheid Ouders kregen na het bijwonen van de themabijeenkomst een 

tevredenheidvragenlijst, specifiek voor themabijeenkomsten, voorgelegd. Zowel ouders uit de 

experimentele groep als ouders uit de controle groep, die na het onderzoek alsnog de 

themabijeenkomsten volgden, hebben deze vragenlijst ingevuld (N=82). Over het algemeen 

lieten ouders een redelijk tot hoge mate van tevredenheid zien (M=5.31, SD=.66). De 

gemiddelde score was het hoogst voor de intentie om de geleerde opvoedstrategieën toe te 

passen (M=5.73). Er was echter weinig variantie in de gemiddelde scores bij de specifieke 

vragen (figuur 5).  

  

Figuur 5. Vraaggemiddelden bij ‘Tevredenheidvragenlijst’ 

 

Inhoud van de themabijeenkomst Op de vraag of het volgen van de themabijeenkomst 

meer inzicht heeft gegeven in de invloed van opvoedgedrag op het gedrag van de tiener, 
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antwoordden 0% van de ouders ‘helemaal niet waar’, 44,1% met ‘een beetje waar’, 47,1% 

met ‘redelijk waar’ en 8,8 % met ‘heel erg waar’. Op de vraag of de themabijeenkomst meer 

kennis heeft gegeven op de opvoedstrategieën die zij kunnen inzetten bij hun tiener, 

antwoordden 2,9% met ‘helemaal niet waar’, 52,9% met ‘een beetje waar’, 44,1% met 

‘redelijk waar’ en 0% met ‘heel erg waar’. De top 5 opvoedstrategieën, die ouders ongeveer 

vier weken na de themabijeenkomst, actief reproduceerden en tevens als nieuw geleerde en 

voor hen relevante opvoedstrategieën aanduidden, zijn: 

1. Gepast belonen (41,2%) 

2. Regels concreet maken (29,4%) 

3. Kalm praten (26,5%) 

4. Positieve aandacht geven (26,5%) 

5. Tiener serieus nemen (17,6%) 

De ouders uit de experimentele groep (N=34) gaven gemiddeld genomen aan dat hun kennis 

over werkzame opvoedstrategieën is uitgebreid met ongeveer twee nieuwe opvoedstrategieën 

(M=2.15, SD=1.37). 

 

6. CONCLUSIES & DISCUSSIE 

Binnen dit onderzoek is gekeken naar de effectiviteit van een nieuwe module van het 

opvoedprogramma Triple P: themabijeenkomst ‘Tieners laten meewerken’. De verwachtingen 

waren dat ouders na het volgen van de themabijeenkomst minder conflicten ervoeren met hun 

adolescent, minder disfunctionele opvoedmethoden lieten zien, en meer zelfvertrouwen 

hadden in de opvoeding van de betreffende adolescent. Hiervoor hebben vijf 

themabijeenkomsten plaatsgevonden in verschillende regio’s. Een onderzoeksgroep van N=80 

is op basis van loting ingedeeld bij de themabijeenkomst of bij een wachtlijstgroep. Alle 

ouders hebben een voor- en nameting ingevuld bestaande uit verschillende vragenlijsten. 

Hierbij is naast het verwachte effect van de themabijeenkomst ook gekeken naar de 

tevredenheid van de ouders over de themabijeenkomst en de invloed van de inhoud van de 

themabijeenkomst. 

Binnen dit onderzoek was er geen aantoonbaar effect van de themabijeenkomst op de 

conflicten tussen ouders en adolescenten en geen aantoonbaar effect op de disfunctionele 

opvoedstijl van de ouder. Er was echter wel een klein effect van de themabijeenkomst op 

ouder-adolescent conflicten bij een groep ouders waarbij de problemen binnen een klinisch 

grensgebied viel. De conflicten die ouders met adolescenten hebben was voor deze klinische 

groep significant afgenomen. Ook was er wel een klein positief effect op het zelfvertrouwen 
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van de ouders. Het zelfvertrouwen van de ouders in de experimentele groep was significant 

vooruitgegaan ten opzichte van de ouders in de controle groep. Dit gold zowel voor 

zelfvertrouwen in het omgaan in bepaalde situaties met hun adolescent als met bepaald gedrag 

van hun adolescent. Ook waren de ouders over het algemeen tevreden met de 

themabijeenkomst. Tenslotte gaven ouders uit de interventiegroep over het algemeen aan dat 

de interventie hun meer inzicht heeft gegeven in de invloed van opvoedgedrag op het gedrag 

van de tiener en dat ze meer kennis hadden opgedaan over opvoedstrategieën. 

Alle vragenlijsten, op één samengestelde vragenlijst na, lieten een redelijk tot hoge 

betrouwbaarheid zien voor dit onderzoek. De power scores van de gevonden effecten op 

zelfvertrouwen en ouder-adolescent conflicten (bij een klinische groep) waren ook redelijk tot 

hoog. Dit, samen met de gekozen onderzoeksopzet (een RCT met een experimentele en een 

(wachtlijst) controle groep) en het feit dat de experimentele en controle groep bij de 

voormeting niet significant van elkaar verschilden, maakt het zeer aannemelijk dat de 

gevonden resultaten daadwerkelijk zijn toe te schrijven aan de themabijeenkomst ‘Tieners 

laten meewerken’. Naast de gekozen onderzoeksopzet (RCT) die in de onderzoeksliteratuur 

wordt aangewezen als meest ideale onderzoeksopzet voor het aantonen van een interventie-

effect, is het feit dat de onderzoek in de praktijk werd uitgevoerd een ander sterk punt van dit 

onderzoek. Volgens Rossi en collega’s (2011) is een kernprobleem van RCT-onderzoeken dat 

ze vaak in een klinische setting worden uitgevoerd. Het huidige onderzoek heeft wel 

plaatsgevonden in de praktijk, waarbij professionals van verschillende zorginstellingen de 

themabijeenkomsten uitvoerden.  

De ouders binnen dit onderzoek waren vooral moeders, hiervan was een groot deel van 

de ouders hoog opgeleid (56,3%) en de meeste adolescenten waarvoor de ouders de 

themabijeenkomst volgden waren meisjes (77,5%). De onderzoeksgroep was daarmee niet 

vergelijkbaar met de totale populatie van ouders van adolescenten. De resultaten zijn dus niet 

generaliseerbaar, dat wil zeggen dat de themabijeenkomst niet zondermeer bij alle ouders, die 

moeilijkheden ervaren met het tegendraadse gedrag van hun adolescent, deze resultaten 

teweeg zal brengen. Het geeft wel een indicatie over welke doelgroep interesse heeft in de 

themabijeenkomst ‘Tieners laten meewerken’. 

Een beperking binnen dit onderzoek was de mate van uitval. Dit heeft ertoe geleid dat 

de totale onderzoeksgroep uiteindelijk lager uitviel dan naar aanleiding van een vooraf 

uitgevoerde power-analyse het streven was. Door het inzetten van een extra 

themabijeenkomst is dit verschil beperkt gebleven. Doordat de uitval bij de experimentele 

groep groter was dan bij de controle groep, was er een verschil in aantal ouders tussen de 
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groepen. Ondanks dit verschil waren er ten tijde van de voormeting geen significante 

verschillen tussen de groepen op achtergrondkenmerken en op de gemeten afhankelijke 

variabelen. Een tweede (methodologische) beperking heeft betrekking op de gebruikte 

meetinstrumenten. Deze vragenlijsten waren breder dan alleen gericht op problemen rondom 

het thema ‘Tieners laten meewerken’. Een vragenlijst die meer aansloot was niet beschikbaar. 

De vragenlijst die speciaal voor dit onderzoek was samengesteld bevat wel vragen die heel 

specifiek zijn gericht op ‘Tieners laten meewerken’. Deze vragenlijst had echter een lage 

betrouwbaarheidsscore. Tenslotte was het voor de professionals de eerste keer dat ze de 

themabijeenkomst uitvoerden, ze hadden dus weinig ervaring met deze interventie. Dit is 

tevens één van de door Rossi genoemde kernproblemen van een RCT-onderzoek (Rossi et al., 

2011). Omdat de themabijeenkomst nog niet in de praktijk beschikbaar was, was dit probleem 

niet te voorkomen binnen het huidige onderzoek.  

De resultaten van het huidige onderzoeken komen niet volledig overeen met de 

onderzoeksbevingen bij de Triple P themabijeenkomsten voor ouders van kinderen in de 

leeftijdscategorie 0-12 jaar. Deze onderzoeken lieten zien dat een twee uur durende 

themabijeenkomst, vergelijkbaar in opbouw met de themabijeenkomst ‘Tieners laten 

meewerken’, weldegelijk positieve effecten kan bewerkstelligen op disfunctionele 

opvoedingsstijlen (Joachim et al., 2010; Morawska et al., 2011). Het gevonden effect op 

zelfvertrouwen komt wel overeen met eerder onderzoek naar themabijeenkomsten voor een 

ouders met jongere kinderen, waar ook een klein effect op zelfvertrouwen is gevonden 

(Joachim et al., 2010; Morawska et al., 2011). Het ging om een klein effect, wat tevens 

aansluit bij de verwachting dat een twee uur durende themabijeenkomst geen grote effecten te 

weeg brengt.   

Een mogelijke oorzaak van het niet vinden van een effect van de themabijeenkomst op 

disfunctionele opvoedstijlen, is de mate van problemen die ouders rapporteerden bij de 

voormeting. Wanneer een groot deel van de ouders nauwelijks disfunctionele 

opvoedingsstijlen laat zien tijdens de voormeting, is de kans op een verbetering erg klein.  

Mogelijk had de themabijeenkomst meer effect gehad op ouders die meer problemen ervaren 

in de opvoeding van hun adolescent. Het gevonden effect op ouder-adolescent conflicten bij 

de groep ouders die bij deze variabele binnen een klinisch grensgebied viel, versterkt dit 

vermoeden. Ondanks dat werving breed is uitgezet, is deze ‘klinische’ doelgroep voor 

disfunctionele opvoedingsstijlen onvoldoende bereikt om hier een statistische analyse op uit te 

voeren. Een dergelijke analyse zou te weinig ‘power’ hebben om een uitspraak over een 

gevonden effect te kunnen doen.  
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 Dat een groot deel van de ouders niet binnen een klinisch grensgebied viel, is te 

verklaren doordat de themabijeenkomst tijdens de werving is gepromoot als een bijeenkomst 

voor ouders met alledaagse problemen in de opvoeding. Uit de literatuur blijkt dat de 

adolescentiefase bij jongeren een zoektocht naar autonomie vereist dat probleemgedrag kan 

veroorzaken (Allison & Schultz, 2004; De Goede et al., 2009; Erikson, 1977). Dus ook ouders 

met een positieve opvoedingsstijl, een autoritatieve opvoedingsstijl met veel warmte, 

responsiviteit en controle, ervaren problemen met hun adolescenten (Allison & Schultz, 2004; 

Maccoby, 1992; Peterson, 2005). Ondanks dat weinig problemen met opvoedingsstijl werden 

gerapporteerd ten tijde van de voormeting, ervoeren de ouders wel veel conflicten met hun 

adolescenten. Dit sluit wederom aan bij de literatuur waarin wordt gezegd dat door een 

zoektocht naar meer autonomie door adolescenten, de conflicten tussen ouders en 

adolescenten in deze fase toenemen (Allison & Schultz, 2004; De Goede et al., 2009; Erikson, 

1977). 

De ouders waren over het algemeen erg tevreden over de themabijeenkomst. De 

tevredenheidvragenlijst is echter gevoelig voor sociaal wenselijkheid. De vragen over de 

inhoud van de themabijeenkomst, waarbij ook in een open vraag naar de geleerde 

opvoedingsstrategieën werd gevraagd, heeft deze sociaal wenselijkheid minder. Over het 

algemeen gaven ouders uit de interventiegroep aan dat de interventie meer inzicht heeft 

gegeven in de invloed van opvoedgedrag op het gedrag van de tiener. Ook gaven de ouders 

aan dat zij meer kennis hebben opgedaan over de opvoedstrategieën die zij in kunnen zetten 

bij hun adolescent. Bij beide vragen antwoordden bijna alle ouders met een beetje of redelijk 

waar. Gemiddeld hebben ouders twee nieuwe, voor hen relevante opvoedstrategieën opgedaan 

tijdens de themabijeenkomst. Dit maakt het aannemelijk dat niet alleen de themabijeenkomst 

als activiteit, waarbij sociale cohesie een rol speelt, maar ook de inhoud van de 

themabijeenkomst invloed heeft gehad op de gevonden effecten van de interventie (Ince, 

2012; Snijders, 2004). Volgens Morawska en collega’s (2009) staat meer kennis over 

opvoeding in verband met minder disfunctionele opvoedstijlen (Morawska et al., 2009). Dit 

verband wordt niet binnen dit onderzoek teruggevonden. Het beperkte aantal ouders die 

tijdens de voormeting disfunctionele opvoedmethoden rapporteerden is hier wellicht de 

oorzaak van.  

Voor toekomstig onderzoek naar themabijeenkomsten moeten meer specifieke 

vragenlijsten, aansluitend bij het thema van de bijeenkomst, worden ontwikkeld. Daarnaast is 

het zinvol ook na implementatie onderzoek te doen met professionals die meer ervaringen 

hebben in het uitvoeren van de themabijeenkomst. Overig toekomstig onderzoek zal moeten 
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bestaan uit een vervolgonderzoek bij de ouders van het huidige onderzoek. Mogelijk is vier 

weken, de tijd tussen de themabijeenkomst en de nameting, tekort om voldoende vooruitging 

te veroorzaken waardoor een significant effect kan worden aangetoond en hebben ouders 

meer tijd nodig de geleerde opvoedstrategieën in de praktijk uit te voeren. Daarnaast is het 

van belang te achterhalen of de vooruitgang op zelfvertrouwen en ouder-adolescent conflicten 

(bij de subgroep in het klinisch grensgebied) enige tijd na de themabijeenkomst nog aanwezig 

is. Dit pleit voor een derde meting bij de experimentele enkele maanden na de 

themabijeenkomst.  
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